
ATV UDLEJNING

ATV Lejebetingelser

Afhentning af udlejnings ATV
Du skal vise følgende dokumenter, når du afhenter din leje 
ATV:

• Reservationsnummer 
• Kørekort for chauffør (Kun godkendt for 1 chauffør, 

som afhenter ATVèn) 
• Gyldigt kreditkor 

Lejeperiode
Lejeperiode 1 dag; 12 timer.

Betaling
Når du reserver en atv udlejning over internettet, får du 
reservationsnummer. Du kan afhente din atv, hvis du oplyser 
dette reservationsnummer. Betaling foretages med kreditkort, 
kontant betaling direkte på udlejningskontoret. Ved betaling 
med kreditkort/kontant forudbetales det fulde lejebeløb plus 
depositum. Overskydende betaling refunderes pr. 
bankoverførsel eller kontant efter lejemålets afslutning.

Ved betaling med kreditkort eller kontant betaling, vil du ikke 
automatisk få tilsendt en faktura.. Fakturaer tillægges et 
fakturagebyr på kr. 62,50 inkl. moms. Faktura sendes til Deres 
e-mail adresse.

ATV udlejningsgrupper
Alle ATV leje køretøjer er inddelt i grupper. En ATV leje 
reservation kan kun bekræftes inden for de viste grupper - 
enkelte tilbud omfatter kun udvalgte grupper. 

Brændstof
Du får udleveret din leje atv med fuld tank. Husk at fylde 
tanken op, før du returnerer atvén. Du kan også få tanken fyldt 
af www.atvudlejning.dk. Der bliver faktureret et gebyr for 
denne service. Alternativt kan du købe en fuld tank brændstof 
til prisen; 10 kr./pr.ltr. Du skal derefter ikke tænke på at tanke 
atvén, inden du returnerer den.

Børn og sikkerhed
Børn må befordres på bagsæde såfremt de er over 3 år.

Ekstra chauffør m.v.
Alle ekstra chauffører skal registreres ved check-ud, således at 
de bliver dækket af forsikringerne.

Der faktureres kr. 100 pr. dag inkl. moms for ekstra chauffører 
(dog maks. for 10 dage pr. lejemål). Denne ekstra chauffør skal 
være til stede under afhentning.

Ekstraudstyr
Du kan leje ATV med atv-boks (opbevarings boks der 
monteres på bagenden), ønskes dette, bedes du skrive dette pr. 
mail under din reservation. Boksleje; 75 kr. pr. dag.

Benyttelse
Alle ATV til leje, udlejnings atv’er må ”KUN” benyttes til on-
road kørsel. Dvs. kun til vej-brug. Dvs. asfalteret vej. ATV leje 
af atvudlejning.dk må på ingen måde benyttes til off-road 
kørsel. Dvs. kørsel i terræn eller ikke-asfalterede overflader 
som sand og jord m.v. Sker dette alligevel forlanges en 
konventionalbod på kr.; 5.000,- plus rengøring kr.; 500,-

FORSIKRING

Alle udlejnings ATVér har kaskoforsikring 
(Din selvrisiko er kr. 6.500,-)

Kontraktafgift
Lejemål tillægges kr. 100,- inkl. moms i kontraktafgift uanset 
længde af ATV lejen.

Kørekort
ATV lejer skal have haft et gyldigt kørekort til personbil i 
mindst 6 måneder. Hvis lejer har et kørekort, som er udstedt i 
et land med et andet alfabet end det romerske (fx arabisk eller 
hebraisk) skal lejer forevise et internationalt kørekort og det 
nationale kørekort. 

Kørsel over grænser
Af forsikringsmæssige hensyn er der restriktioner på visse atv 
typer og i visse lande. Det er vigtigt, at du ved reservation 
oplyser os om dine planer om at krydse landegrænser, og 
hvilke lande du forventer at besøge. Det er ikke tilladt at leje 
ATV og køre ind i eller gennem følgende lande: Albanien, 
Belarus, Bosnien, Bulgarien, Estland, Grækenland, 
Jugoslavien, Kroatien, Letland, Litauen, Makedonien, 
Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, 
Tjekkiet, Tyrkiet og Ungarn. 

Minimumsalder
Minimumsalderen for leje af atv i Danmark er: 
- 23 år for Gruppe A 
- 25 år for Gruppe B

Parkeringsafgift
Hvis du bliver pålagt en parkeringsafgift, bliver du endvidere 
opkrævet et gebyr på kr. 250 ekskl. moms.

Kilometerpris
For hver km. kørt faktureres med 2,50 kr. 

Rengøring
Husk at rengøre ATV'en efter brug, såfremt atv ikke er rengjort 
ved tilbagelevering påføres kr. 500,- i gebyr.

Prisen
Den oplyste pris inkluderer normalt et antal kilometer, skades- 
(CDI) og tyveriforsikring (TI), autohjælp, samt moms. 

En lejedag er 12 timer.

Returnering af leje ATV
Vi anbefaler, at du returnerer atvén inden for kontorets 
åbningstid. Det er muligt at returnere atv uden for 
åbningstiden, men dette skal aftales med det valgte kontor. De 
kan altid ringe tlf. 22 21 99 98 for nærmere aftale herom.

Ung chauffør
Personer under 25 år bliver faktureret et gebyr på kr. 100 pr. 
dag inkl. moms (dog maks. for 10 dage pr. lejemål).

Ændringer
Du opkræves normalt ikke et gebyr, hvis du ændrer 
reservationen. Dog kan den oprindelige atv gruppe og pris ikke 
garanteres. Reservationer kan kun ændres inden atvén er 
udleveret.

Afbestilling
Afbestillingsgebyr 500,-.
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